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 تجربه های کاری

بنیانگذار، معاون و عضو هیئت موسس   . 3 سال 1 ماه 
مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران   . ایران. تهران . تهران

 
 

مدیر توسعه کسب وکار و مشاور حمل و نقل هوشمند   . 11 ماه 
شرکت سیستم های حمل و نقل هوشمند مهیا   . ایران. تهران . تهران

 
 

کارشناس توسعه کسب و کار در زمینه کارخانه و صنایع هوشمند   . 3 ماه 
اکسپرتز گروپ کیش   . کانادا . ونکوور

 
 

عضو کمیته   . 10 ماه 
کمیته فنی جوامع و شهرهای پایدار (ISO/TC 268) - سازمان جهانی استاندارد   . ایران.

تهران . تهران
 
 

عضو کمیته علمی   . 1 سال 3 ماه 
دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحوالت شهری - دانشگاه تربیت مدرس   .

ایران. تهران . تهران
 
 

عضو کمیته داوران   . 10 ماه 
مجله عملی و پژوهشی فصلنامه شهر پایدار   . ایران. تهران . تهران

 
 

صاحب امتیاز و برگزارکننده   . 2 سال 3 ماه 
تدکس دانشگاه تهران   . ایران. تهران . تهران

 
 

هم بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره   . 5 سال 4 ماه 
شرکت توسعه ارتباطات حوالی (استارتاپ حوالی)   . ایران. تهران . تهران

 
 

کارشناس ارشد فنی   . 7 سال 1 ماه 
مهندسین مشاور فرا دریا عرشه   . ایران. تهران . تهران

 
 

کارشناس فنی   . 2 سال 2 ماه 
شکرت مهندسین مشاور باران خاک و پی   . ایران. تهران . تهران

w w w . i r a n t a l e n t . c o m

مشغول به کار

تیر 1398

مشغول به کار

شهریور 1400

مشغول به کار

اردیبهشت 1401

مشغول به کار

مهر 1400

آبان 1401

مرداد 1400

مشغول به کار

مهر 1400

مشغول به کار

اردیبهشت 1399

شهریور 1399

اردیبهشت 1394

اسفند 1398

دی 1391

دی 1391

مهر 1389



 
 

 تحصیالت

بانک جهانی آمریکا   لیسانس (BSc / BA) -سایر/تحصیالت دانشگاهی ندارد 1400 - 1401 
شهرهای هوشمند برای زیرساخت مرزی جهانی

 
- (BSc / BA) شهرهای تاب آور (متروپلیس و سازمان جهانی شهرهای متحد و دولت های محلی)   لیسانس

سایر/تحصیالت دانشگاهی ندارد 1399 - 1400 
شهرهای تاب آور

 
بانک جهانی آمریکا   لیسانس (BSc / BA) -سایر/تحصیالت دانشگاهی ندارد 1399 - 1400 

شهر هوشمند

 
دانشکده پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس   لیسانس (BSc / BA) -سایر/تحصیالت دانشگاهی ندارد 1399 -

 1400
شهرهای هوشمند - مدیریت زیرساخت های شهری هوشمند

 
دانشگاه علم و صنعت ایران   فوق لیسانس(کارشناسی ارشد) -مهندسی عمران 1390 - 1392 

سازه

 
دانشگاه مازندران   لیسانس (BSc / BA) -مهندسی عمران 1386 - 1390 

۱7 تا ۲۰

 

 مهارت های تخصصی

پیشرفتهشهر هوشمند

پیشرفتهتحول هوشمند

کارشناسانقالب صنعتی چهارم

کارشناسصنعت هوشمند

کارشناسکارخانه هوشمند

کارشناستوسعه کسب و کار

کارشناسنوآوری

کارشناسمشاوره تدوین و اجرای استراتژی

کارشناسمشاوره کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

پیشرفتهمشاوره تحول هوشمند و هوشمندسازی

پیشرفتهمشاوره شهر هوشمند

کارشناستحقیق و توسعه

Microsoft Officeپیشرفته

 مهارت های زبان

انگلیسی   باالتر از متوسط
ترکی   متوسط

فارسی   در حد زبان مادری



 گواهینامه

 Smart Cities for Global Frontier Infrastructure  . 1401
بانک جهانی .

 
 Smart City  . 1399
بانک جهانی آمریکا .

 
 Smart Cities – Management of Smart Urban Infrastructures  . 1400

دانشکده پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس .
 

 Bachelor's degree in Concrete Testing  . 1387
. ایاالت متحده آمریکا

 



 درباره من

 
- عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران - 1398 

- دبیر بخش تحول هوشمند سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری دانشگاه تهران –
از سال 1401 

- عضو کمیته فنی جوامع و شهرهای پایدار سازمان جهانی استاندارد (ISO/TC 268)- از سال 1400 
- عضو کمیته علمی دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحوالت شهری - دانشگاه تربیت مدرس – از سال 1400 

- عضو کمیته داوران مجله عملی و پژوهشی فصلنامه شهر پایدار - از سال 1400 
- عضو کارگروه اینترنت اشیاء اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران - از سال 1400 

- عضو کارگروه شهر هوشمند - سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران - از سال 1399 
- عضو کارگروه تحول دیجیتالی دولت - سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران - از سال 1399 

- انتخاب به عنوان 10 جوان برتر ایران در سال 1400 
- انتخاب به عنوان 20 جوان برتر ایران در سال 1401 

- صاحب امتیاز و برگزارکننده تدکس دانشگاه تهران - از سال 1399 
- قرارگیری در بین استارتاپ های برتر جشنواره استارتاپی شهر هوشمند - 1398 

- مقام برتر نخستین جشنواره ایده های برتر شهری - همدان - 1398 
- پذیرش طرح "پلتفرم شهر هوشمند با رویکرد شهروند محور" در پارک علم و فناوری - 1397  

- رتبه دوم مقطع کارشناسی - 1390 
- رتبه اول المپیادهای علمی و مهارتی رشته عمران در جشنواره برگزیدگان علمی، فرهنگی و مهارتی کشور - 1384 

- رتبه اول رشته عمران و برگزیده جشنواره پرسش مهر 5 تهران توسط ریاست محترم جمهوری وقت - 1383 
- رتبه اول سه دوره رشته عمران منطقه 5 تهران - 1382 الی 1384 

 
تألیفات و مقاالت 

،"Urban Climate Change Adaptation and Mitigation: Contributions of Smart Solutions and Technologies" کتاب -
دکتر ایوب شریفی (هیئت علمی دانشگاه هیروشیما ژاپن)، دکتر امین فرجی (هیئت علمی دانشگاه تهران)، دکتر امیررضا
خاوریان (هیئت علمی دانشگاه اصفهان)، مهندس امین قریبی، خانم دکتر آزاده عظیمی (هیئت علمی دانشگاه رسام)،

تألیف، انتشارات Elsevier، 2022 (در مرحله چاپ) 
Transformation for sustainable Business and Management Practices: Exploring the spectrum of " کتاب -
Amity University Greater (Noida دکتر ،(Shaheed Bhagat Singh (University of Delhi, India دکتر ،"Industry 5.0
Campus, Uttar Pradesh India)، دکتر امین فرجی (هیئت علمی دانشگاه تهران)، مهندس امین قریبی، خانم دکتر آزاده

عظیمی (هیئت علمی دانشگاه رسام)، تألیف، انتشارات Emerald Publishing، 2022 (در مرحله چاپ) 
- کتاب "شهرهای هوشمند به زبان ساده"، امین فرجی، امین قریبی، مریم مقدمی، سمیه جعفری، ترجمه، انتشارات دانشگاه

تهران، 1401 (در مرحله چاپ) 
- مقاله تحول هوشمند مدیریت شهری، انجمن مدیریت ایران، امین فرجی، امین قریبی، 1399 

،The Smart City Journal ،امین فرجی، امین قریبی، فریناز مقتدری ،Smart Transformation in Iran-Part 1 مقاله -
اسپانیا، 2021 

- مقاله Smart Transformation in Iran-Part 2، امین فرجی، امین قریبی، The Smart City Journal، اسپانیا، 2021 
- مقاله تحلیل موانع کلیدی کاربرد اینترنت اشیاء در شهرهای هوشمند ایران (روش تحلیل ساختاری)، آزاده فالحی، امین

فرجی و امین قریبی، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات کسب وکار هوشمند دانشگاه عالمه طباطبائی، 1400 
 

سخنرانی های داخلی و بین المللی 
1- سخنرانی در اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو 

- عنوان همایش: اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو 
- موضوع سخنرانی: تحول هوشمند با رویکرد الگوی بومی ایرانی 

- تاریخ برگزاری: بهمن ماه 1400 
2- سخنرانی در نشست گذار از مدیریت سنتی به حکمروایی هوشمند شهری 

- عنوان نشست: گذار از مدیریت سنتی به حکمروایی هوشمند شهری 
- موضوع سخنرانی: تحول هوشمند حکمروایی با رویکرد ایرانی 

- تاریخ برگزاری: بهمن ماه 1400 
3- سخنرانی در اولین کنفرانس شهرهایی برای مردم  

- عنوان همایش: اولین کنفرانس شهرهایی برای مردم - دانشگاه گیالن و شهرداری رشت 
- موضوع سخنرانی: تحول هوشمند شهرهای ایران و تغییرات اقلیمی 

- تاریخ برگزاری: مردادماه 1400 
4- سخنرانی در اتحادیه اروپا  

 Smart Transformation Models from Iran applicable to African Cities :موضوع سخنرانی -
 (June 2021) 1400 تاریخ برگزاری: تیرماه -

5- سخنرانی در همایش بین المللی تهران هوشمند  
- عنوان همایش: تحول دیجیتال، خدمات دیجیتال، شهرهای هوشمند در دوران کرونا و پساکرونا 

- موضوع سخنرانی: تحول هوشمند در شهرهای ایران 
- تاریخ برگزاری: تیرماه 1400 

6- سخنرانی در برنامه تلویزیونی مرورگر - شبکه آموزش 
- عنوان برنامه: مرورگر شبکه آموزش  

- موضوع سخنرانی: تحول هوشمند و اقدامات مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران جهت تشکیل کمیته ملی شهر هوشمند
ایران به عنوان متولی شهرهای هوشمند ایران 

- تاریخ برگزاری: تیرماه 1400 
7- سخنرانی در کنفرانس هفته دیجیتال آفریقا  

 Green Energy & Smart Cities Digital Transformation Conference :عنوان کنفرانس -
 Smart Transformation Models from Iran applicable to African Cities :موضوع سخنرانی -

 (March 2021) 1400 تاریخ برگزاری: فروردین ماه -
8- سخنرانی در فدراسیون فناوری اطالعات و ارتباطات ایران - کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع،

معادن و کشاورزی ایران 
- عنوان برنامه: گفتگو با فعاالن صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات 

- موضوع سخنرانی: شهر هوشمند 
- تاریخ برگزاری: بهمن ماه 1399 

9- سخنرانی در برنامه تلویزیونی هفته جهانی فضا - شبکه پرس تی وی 
- عنوان برنامه: مرزهای بیکران فضا  

- موضوع سخنرانی: ماهواره ها و مدیریت هوشمند شهری 



- تاریخ برگزاری: مهرماه 1399 
10- سخنرانی در انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران 

- عنوان برنامه: گفتگو با دانش آموختگان 
- موضوع سخنرانی: تحول هوشمند در شهرها 

- تاریخ برگزاری: مهرماه 1399 
11- سخنرانی در پنل تخصصی فرودگاه هوشمند، مرکز ثقل حمل ونقل چندحالته 

- عنوان برنامه: نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته 
- موضوع سخنرانی: حمل ونقل هوشمند و فرودگاه هوشمند 

- تاریخ برگزاری: آذرماه 1398 


